شماره Chery 73 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1146/16/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

با سالم،
احتراماً ،بدینوسیله ،شرایط فروش عید تا عید خودروی چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت از روز یکشنبه مورخ  9910/60/91تا ،روز سه
شنبه مورخ  9910/60/91به شرح جداول ذیل تمدید می گردد:
-9شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید با ،بازه پرداخت  91ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

New Tiggo 5 Luxury

150،166،666

990،195،666

New Tiggo 5 Luxury Sport

100،166،666

990،095،666

زمان ثبت نام
( %95نقد)

یک فقره چک  1ماهه بدون
کارمزد

وام

فواصل چک
ها

(حداقل )%96

بازه
بازپرداخت

کارمزد پایه

اقساط

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 1

کارمزد

ماهه بدون کارمزد

منعطف

15،016،666

%05

مبلغ پیش پرداخت به صورت

میزان پیش پرداخت

منعطف متناسب با انتخاب

برای تمامی مدل های

مشتری قابل تغییر می باشد
10,016,666
مبلغ پیش پرداخت به صورت

حداکثر
 %55قیمت
خودرو

 9ماهه الی 9

 9ماهه الی

ماهه

 91ماهه

%96

منعطف متناسب با انتخاب
مشتری قابل تغییر می باشد

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1166111171 :تلفکس 171 - 11142464 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167161-4 :

این جدول از  %05تا
 %15مطابق با ستون
مجاور قابل انتخاب
میباشد

 %56تا %55

زمان تحویل

%96
%1
 96روزه

 %06تا %06
 %05تا %15

%1
%0

شماره Chery 73 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1146/16/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

 -1شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید با ،بازه پرداخت  91ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

New Tiggo 5 Luxury

150،166،666

990،195،666

New Tiggo 5 Luxury Sport

100،166،666

990،095،666

زمان ثبت نام
( %95نقد)

یک فقره چک  1ماهه بدون
کارمزد

وام

فواصل چک
ها

(حداقل )%96

بازه
بازپرداخت

کارمزد پایه

اقساط

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 1

کارمزد

ماهه بدون کارمزد

منعطف

15،016،666

%05

مبلغ پیش پرداخت به صورت

میزان پیش پرداخت

منعطف متناسب با انتخاب

برای تمامی مدل های

مشتری قابل تغییر می باشد
10,016,666
مبلغ پیش پرداخت به صورت

حداکثر
 %55قیمت
خودرو

 9ماهه الی

 99ماهه الی

 9ماهه

 91ماهه

%91

این جدول از  %05تا
 %15مطابق با ستون
مجاور قابل انتخاب
میباشد

منعطف متناسب با انتخاب
مشتری قابل تغییر می باشد

 %56تا %55

زمان تحویل

%91
%99
 96روزه

 %06تا %06
 %05تا %15

%96
%1

-9شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید با ،بازه پرداخت  10ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

New Tiggo 5 Luxury

150،166،666

990،195،666

New Tiggo 5 Luxury Sport

100،166،666

990،095،666

زمان ثبت نام
( %95نقد)

یک فقره چک  1ماهه بدون
کارمزد

وام

فواصل چک
ها

(حداقل )%96

بازه
بازپرداخت

کارمزد پایه

اقساط

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 1

کارمزد

ماهه بدون کارمزد

منعطف

15،016،666

%05

مبلغ پیش پرداخت به صورت

میزان پیش پرداخت

منعطف متناسب با انتخاب

برای تمامی مدل های

مشتری قابل تغییر می باشد
10,016,666
مبلغ پیش پرداخت به صورت

حداکثر
 %55قیمت
خودرو

 9ماهه الی

 91ماهه الی

 9ماهه

 10ماهه

%90

منعطف متناسب با انتخاب
مشتری قابل تغییر می باشد

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1166111171 :تلفکس 171 - 11142464 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167161-4 :

این جدول از  %05تا
 %15مطابق با ستون
مجاور قابل انتخاب
میباشد

 %56تا %55

زمان تحویل

%90
%99
 96روزه

 %06تا %06
 %05تا %15

%91
%99

شماره Chery 73 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1146/16/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

-0شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید با ،بازه پرداخت  96ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

New Tiggo 5 Luxury

150،166،666

990،195،666

New Tiggo 5 Luxury Sport

100،166،666

990،095،666

زمان ثبت نام
( %95نقد)

یک فقره چک  1ماهه بدون
کارمزد

وام

فواصل چک
ها

(حداقل )%96

بازه
بازپرداخت

کارمزد پایه

اقساط

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 1

کارمزد

ماهه بدون کارمزد

منعطف

15،016،666

%05

مبلغ پیش پرداخت به صورت

میزان پیش پرداخت

منعطف متناسب با انتخاب

برای تمامی مدل های

مشتری قابل تغییر می باشد
10,016,666
مبلغ پیش پرداخت به صورت

حداکثر
 %55قیمت
خودرو

 9ماهه الی

 15ماهه الی

 9ماهه

 96ماهه

%90

منعطف متناسب با انتخاب
مشتری قابل تغییر می باشد

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1166111171 :تلفکس 171 - 11142464 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167161-4 :

این جدول از  %05تا
 %15مطابق با ستون
مجاور قابل انتخاب
میباشد

 %56تا %55

زمان تحویل

%90
%95
 96روزه

 %06تا %06
 %05تا %15

%90
%99

شماره Chery 73 :

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت
شرکت صنایع خودروسازی

تاریــخ 1146/16/14 :
پیوست  :دارد

مدیران(سهامی خاص)

-5شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید با ،بازه پرداخت  90ماهه به صورت منعطف:
پیش پرداخت
مدل خودرو

قیمت خودرو (ریال)

New Tiggo 5 Luxury

150،166،666

990،195،666

New Tiggo 5 Luxury Sport

100،166،666

990،095،666

زمان ثبت نام
( %95نقد)

یک فقره چک  1ماهه بدون
کارمزد

وام

فواصل چک
ها

(حداقل )%96

بازه
بازپرداخت

کارمزد پایه

اقساط

میزان پیش پرداخت با احتساب چک 1

کارمزد

ماهه بدون کارمزد

منعطف

15،016،666

%05

مبلغ پیش پرداخت به صورت

میزان پیش پرداخت

منعطف متناسب با انتخاب

برای تمامی مدل های

مشتری قابل تغییر می باشد
10,016,666
مبلغ پیش پرداخت به صورت

حداکثر
 %55قیمت
خودرو

 9ماهه الی

 99ماهه الی

 9ماهه

 90ماهه

%91

منعطف متناسب با انتخاب
مشتری قابل تغییر می باشد

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1166111171 :تلفکس 171 - 11142464 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167161-4 :

این جدول از  %05تا
 %15مطابق با ستون
مجاور قابل انتخاب
میباشد

 %56تا %55

زمان تحویل

%91
%90
 96روزه

 %06تا %06
 %05تا %15

%90
%95

شرایط فروش فوری اعتباری خودرو چری تیگو  5جدید مدل الکچری و الکچری اسپورت
شرکت صنایع خودروسازی

مدیران(سهامی خاص)

نکته مهم :
-9

انتخاب تعد اد چک و مدت باز پرداخت تا سقف مدت زمان اعالم شده در این بخشنامه ،بر عهده مشتری بوده و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم فروش است.

 -1تاریخ و مبلغ چک ها پس از انتخاب شرایط خرید مشتری ،توسط سیستم فروش به صورت مکانیزه محاسبه و مشخص خواهد شد.
 -9امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (  01ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 -0تعداد در نظر گرفته شده برای این خودرو ها محدود بوده و در صورت تکمیل ظرفیت ،سیستم ثبت نام غیر فعال می گردد.
 -5در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
 -0ثبت نام خودروی تیگو  5جدید مدل الکچری اسپورت از محل رنگ های فعال (رنگ های سفید ،مشکی ،قهوه ای و قرمز ) در سیستم فروش امکان پذیر است.
 -0ثبت نام خودروی تیگو  5جدید الکچری تنها از محل امانی نمایندگان امکان پذیر می باشد.

دفتر مرکزی شرکت  :بزرگراه شهید همت غرب  ،مابین اشرفی اصفهانی و بلوار عدل-جنب کالنتری باغ فیض پالک ، 72/1تلفن  171- 12671 :فکس 11611141 :
خدمات پس از فروش  :تهران  ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج  ،جنب بیمه ایران کد پستی  1166111171 :تلفکس 171 - 11142464 – 41 :
کارخانه  :بم  ،منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

تلفن / Email : dabir@mvmco.irwww.Cheryco.ir1111 - 1167161-4 :

شماره Chery 73 :
تاریــخ 1146/16/14 :
پیوست  :دارد

